Til forslag om kutt i pensjonstilskudd til private barnehager:
I alle dager - hva er det en borgerlig regjering nå legger opp til? En struping av private
barnehager som vil tvinge mange til å legge ned? Det er jo ikke til å tro!
Jeg er daglig leder i Lillevollen barnehage i Bodø, og skriver på barnehagens vegne. «Min»
barnehage er en enkeltstående barnehage som er organisert som en stiftelse. Vi har ca 70 barn
som bor i barnehagens nærmiljø. Vi har 20 ansatte, der de fleste har topplønn pga lang ansiennitet
og videreutdanninger. Det er altså en ganske så stor bedrift i Bodø, med mange
kompetansearbeidsplasser for kvinner.
Dette forslaget er KRISE. Med kutt i denne størrelsesorden vil barnehagen ikke kunne
opprettholde en sunn økonomisk drift. Det er usikkert om barnehagen vil kunne drive videre på
lang sikt, noe som setter 70 barnehageplasser i spill. Har vi råd til det?
Min barnehage ligger i en kommune som ligger helt nederst på størrelse på tilskudd. Med dette
kuttet vil mange enkeltstående barnehager i kommunen ikke greie seg. Hvis myndighetene ønsker
et mangfold av barnehager som kan tilpasse driften til de behov som barn og familier har, må de
ikke tenke på å kutte i tilskuddet. Forslaget vil føre til nedleggelse for mange, og samfunnet vil
aldri få dem tilbake igjen! Dette er helt irreversibelt, de barnehagene som forsvinner nå, kommer
ikke til å gjenoppstå. Tap av gode arbeidsplasser og barnehageplasser får følger for mange. Hva
vil det ha si for sysselsettingen og bosettingen i Nordland at svært mange barnehageplasser
forsvinner? Er det virkelig en villet politikk å strupe de private barnehagene slik at man til slutt
bare har offentlige barnehager?
Aktuelle tiltak og konsekvenser i min barnehage hvis forslaget går gjennom:
• Ettersom bemanningsnormen setter stopper for å spare penger på fast personale, er
alternativet å kutte alt av vikarbruk som ikke dekkes av NAV. Det vil si at bemanningsnormen i
realiteten ikke vil bli oppfylt de dagene vi har fravær. Med de følger det får for både kvalitet og
slitasje på personalet.
• Konkurransevridning på grunn av høyere kvalitet i kommunale enn private barnehager,
det vil si at barna ikke får likeverdig tilbud.
• Barn med spesielle behov har allerede alt for lite ressurser. Jeg er veldig bekymret for
dem. Særlig for dem som ikke har noe vedtak enda, men som vi jobber ekstra med for at de skal
få en god hverdag. Det vil ikke bli mulighet for tilrettelegging utover det lovpålagte.
• I dag bruker pedagogene mye tid på foreldrene, på veiledning og oppfølging, spesielt av
utsatte familier. Dette må skjæres ned på når vi ikke kan sette inn vikarer. Det er ikke det barn
som vokser opp i vanskelige kår, trenger.
• Kompetanseheving/utvikling må droppes.
• Vi har nå flere pedagoger enn normen tilsier. Ved avgang vil disse bli erstattet av
ufaglærte med lav ansiennitet selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere..
• Budsjett for turer, utstyr og materiell til barna må barberes.
• Vedlikehold av bygg må settes til et minimum.
• Kostnader til renhold må ned.
• Investeringer stoppes.

• Allerede innførte seniortiltak vil måtte opphøre, og jeg aner ikke hva konsekvensen for
personalets pensjon vil bli, men frykter det verste.
• Pedagogisk utviklingsarbeid kuttes hvis det er arbeid som krever ressurser ut over det
vanlige (og det gjør det som regel).
• Sykefraværet vil garantert gå opp. Det fører til unødig slitasje på personalet når man
ikke kan ta inn vikarer de første 16 dagene av et sykefravær.
Summa summarum vil kvaliteten ut til barna gå kraftig ned. Det går ikke an å kutte i så mye uten
at det vil få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet og omsorgen til barna. Kuttet vil også få
følger for personalets arbeidssituasjon og antageligvis pensjon. Det er ikke slik at vi har mye å gå
på, her er det alltid fokus på å holde kostnadene nede og eventuelle overskudd GÅR TILBAKE
TIL BARNA!
Trodde virkelig på politikerne som sa at vi nå skal bort fra å snakke om kvantitet til å snakke om
kvalitet i barnehagesektoren, men blir igjen skuffet. Det ser ut som kvalitet bare skal gjelde for de
offentlige barnehagene. Det er helt utrolig at myndighetene til stadighet er ute etter å lage det
vanskelig for private barnehager, ser dere ikke hvilken jobb som gjøres her ute? Jeg tenkte
virkelig at dette forslaget om kutt i pensjonstilskuddet skulle legges bort nå når dere har
sett hvilken betydning alle barnehagene har i krisetider. Vi har ikke sjans i havet til å drive gode
barnehager for alle barn hvis dere går for dette kuttet. Håper virkelig at regjeringen ikke får støtte
til dette vanvittige forslaget som bygger på en utrolig dårlig forståelse for finansieringssystemet
til private barnehager.
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